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Dwa lata więzienia 
dla byłej prezes banku
LESZNOWOLA Zofi a K., była prezes banku 

spółdzielczego w Lesznowoli, została 

skazana na dwa lata więzienia za próbę 

przekupstwa i płatną protekcję. 

Prowadzącej sprawę nadużyć w banku 

prokurator, K. zaproponowała 200 tys. zł 

łapówki w zamian za umorzenie 

postępowania przygotowawczego

PIASECZNO GDDKiA przygotowuje się do rozbudo-

wy DK79 na odcinku od Piaseczna do obwodnicy 

Góry Kalwarii. Jako pierwszy zostanie poszerzo-

ny odcinek od ul. Energetycznej do ulicy Syrenki w 

Piasecznie. Kiedy to nastąpi?
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Trwają przygotowania do 
poszerzenia drogi z Piaseczna
do Góry Kalwarii
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Zatrzymani z narkotykami

Dozór za marihuanę i amfetaminę

Mieszkańcy mają nowego komendanta

W kilka minut siedem wykroczeń 
i jedno przestępstwo

Uwaga na oszustów

Z parkingu przy PKP zginął rower

 Przed tygodniem policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy mieli przy 
sobie narkotyki. Do pierwszego zatrzymania doszło w Parku Zdrojowym w Kon-
stancinie-Jeziornie. Na jednym z pomostów funkcjonariusze zauważyli dziw-
nie zachowującego się 19-latka, który wyglądał jakby miał coś do ukrycia. Po 
sprawdzeniu okazało się, że chłopak chowa w kieszeni marihuanę i tzw. mły-
nek – urządzenie służące do jej rozdrabniania. Z kolei w Piasecznie zatrzyma-
no 38-latka, który miał w mieszkaniu 26 gramów amfetaminy i 88 gramów ma-
rihuany. Po sprawdzeniu okazało się dodatkowo, że mężczyzna jest poszukiwa-
ny. Obydwaj zatrzymani odpowiedzą za posiadanie środków odurzających, co 
zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

 Kilka dni temu policjanci postanowili odwiedzić jeden z domów na terenie Pia-
seczna. Mieli informację, że mogą tam znajdować się środki odurzające. W lokum 
zajmowanym przez 29-letniego mężczyznę znaleziono wagę elektroniczną, ukry-
te w łóżku pudełko z suszem konopii indyjskich (w sumie 90 gramów) oraz toreb-
kę foliową, w której znajdowało się 25 gramów amfetaminy. Mężczyzna usłyszał za-
rzut posiadania środków odurzających i został objęty dozorem policyjnym.

 Mł. insp. Robert Pach, komendant powiatowy policji, podziękował za pra-
cę ustępującemu ze stanowiska podinsp. Piotrowi Warsowi, który od 2013 
roku pełnił funkcję komendanta komisariat policji w Lesznowoli. Jednocze-
śnie na stanowisko nowego szefa lesznowolskiego komisariatu mianowano 
podkom. Sylwestra Stępnia, który był do tej pory zastępcą Piotra Warsa.

 W niedzielę po południu w Obórkach funkcjonariusze postanowili zatrzymać 
do kontroli jadące drogą audi. Kierowca pojazdu nie zamierzał jednak zjechać na 
bok tylko, po krótkim namyśle, rzucił się do ucieczki. Po trwającym kilka minut po-
ścigu został jednak zatrzymany. 29-latek, nie dość że nie miał uprawnień do pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych, to wsiadł za kierownicę po alkoholu (miał 
go w organizmie prawie 0,3 promila). Ponadto, uciekając przed funkcjonariusza-
mi, dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, przejechał na ciągłej i stwarzał 
zagrożenie w ruchu drogowym. W sumie odpowie za siedem wykroczeń i jedno 
przestępstwo, za co może grozić mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

 W ostatnim czasie rośnie liczba przestępstw popełnianych za pośrednic-
twem internetu. W Lesznowoli dwoje mieszkańców zamówiło łóżeczko dla 
dziecka i puchową kurtkę o łącznej wartości 1100 zł, jednak towary nigdy nie 
trafi ły do zamawiających. Z kolei w Piasecznie w sidła oszustów wpadł męż-
czyzna, który przelał 1300 zł na konsolę do gier. Oczywiście nigdy do niego nie 
dotarła. Policja apeluje, aby zamawiać rzeczy tylko w dużych, sprawdzonych 
sklepach, albo u dostawców, którzy cieszą się dobrą opinią. Z rezerwą pod-
chodźmy do atrakcyjnych cen, a za droższe towary płaćmy przy ich odbiorze.

 We wtorek z parkingu przy przystanku kolejowym PKP Nowa Iwiczna skra-
dziono rower o wartości około 400 zł. Sprawcy kradzieży jak dotąd nie zła-
pano, dlatego policja prosi o kontakt świadków, którzy widzieli moment po-
pełniania przestępstwa. Powoli zaczyna się sezon rowerowy. Funkcjonariusze 
apelują do cyklistów, aby zawsze przypinali swoje jednoślady, a droższe rowe-
ry znakowali, co ułatwia ich późniejsze odnalezienie.
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Dwa lata więzienia 
dla byłej prezes banku
LESZNOWOLA Zofi a K., była prezes banku spółdzielczego w Lesznowoli, została skazana na dwa lata więzie-

nia za próbę przekupstwa i płatną protekcję. Prowadzącej sprawę nadużyć w banku prokurator, K. zapro-

ponowała 200 tys. zł łapówki w zamian za umorzenie postępowania przygotowawczego

 Sprawę prowadziła Prokuratura 
Regionalna w Warszawie. Przestęp-
stwo przekupstwa i płatnej protekcji, 
o które oskarżono Zofię K. miało 
zostać popełnione w okresie od po-
czątku sierpnia 2016 roku do końca 
stycznia 2017 roku. Jego okoliczno-
ści ujawniono w toku wielowątkowe-
go postępowania przygotowawcze-

go, dotyczącego nieprawidłowości w 
sprawozdaniach finansowych banku 
spółdzielczego w Lesznowoli. O tym 
jednak będzie mowa za chwilę.  
 Śledztwo wykazało, że Zofia K. 
w rozmowach z trzecią osobą, którą 
okazał się funkcjonariusz policji, o 
czym była prezes nie wiedziała, za-
deklarowała chęć przekazania 200 
tys. zł prokuratorowi nadzorujące-
mu postępowanie przygotowawcze, 
dotyczące nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu banku. Miała to być za-
płata za umorzenie postępowania. Za 
skontaktowanie K. z prokuratorem 
„pośrednik” otrzymał wynagrodze-
nie w wysokości 1200 zł. Po zapozna-
niu się z materiałem dowodowym, Sąd 
Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia 
uznał Zofię K. winną zarzucanego jej 
przestępstwa i – zgodnie z wnioskiem 
prokuratury – wymierzył jej karę 2 lat 
bezwzględnego pozbawienia wolno-
ści (za przestępstwo to można nawet 
na 10 lat trafić za kratki). 1200 zł prze-
kazane przez K. „pośrednikowi” decy-
zją sądu przeszło na własność Skarbu 
Państwa. K. nie przyznała się do za-
rzucanych jej przestępstw, wyrok jest 
na razie nieprawomocny.

Może otrzymać kolejną karę

 Nie jest to koniec kłopotów Zo-
fii K., a raczej dopiero ich począ-
tek. Oskarżona pozostaje w areszcie 
tymczasowym od sierpnia 2017 roku 

(wcześniej została wypuszczona za 
poręczeniem majątkowym z zaka-
zem opuszczania kraju).  Jest podej-
rzana o wyrządzenie bankowi szkody 
majątkowej w wielkich rozmiarach, 
przywłaszczenie powierzonego mie-
nia znacznej wartości, posługiwanie 
się podrabianymi dokumentami, po-
dawanie nierzetelnych danych w księ-
gach rachunkowych oraz oszustwo. 
Cała afera ciągnie się już od kilku lat 
i zatacza coraz szersze kręgi. Wszyst-
ko zaczęło się w 2016 roku, kiedy to 
podczas analizowania dokumentów 
bankowych przez Komisję Nadzo-
ru Finansowego, stwierdzono liczne 
nieprawidłowości. Wkrótce sprawą 
zajęła się Prokuratura Regionalna w 
Warszawie. Ustaliła ona, że zarząd 
banku dopuścił się nienależytej sta-
ranności przy udzielaniu kredytów i 
monitorowaniu ich spłat. Jednak, jak 
się okazało, był to dopiero początek. 
W maju 2017 roku zarzuty usłyszały 
była prezes i wiceprezes banku (dziś 
placówka ma nowego właściciela). 
Minęły trzy miesiące i funkcjonariu-
sze Komendy Stołecznej Policji zatrzy-
mali kolejne osoby, mające związek z 
nieprawidłowościami w banku. Zarzu-
ty otrzymało w sumie 14 osób, wśród 
których oprócz byłej wiceprezes i pre-
zes byli także dawni członkowie zarzą-
du banku, byli członkowie komitetu 
kredytowego banku i osoby pozostają-

ce z nimi w kontaktach towarzyskich. 
Na zatrzymanych ciążyły m.in. zarzuty 
udzielania kredytów osobom bez zdol-
ności kredytowej oraz podrabiania do-
kumentacji bankowej. Sama Zofia K. 
otrzymała łącznie 15 zarzutów.

Wyprowadzili z banku 

miliony złotych

 W październiku ubiegłego roku 
afera w lesznowolskim banku mia-
ła kolejną odsłonę, ponieważ policja 
na wniosek prokuratury zatrzymała 
trzy osoby, mające związek z wyłu-
dzaniem wielomilionowych kredy-
tów w okresie od 2010 o 2014 roku. 
Wszyscy zatrzymani, wśród których 
jest były wiceprezes państwowej spół-
ki Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo, usłyszeli zarzuty oszu-
stwa. Prokuratura szacuje, że mogli 
oni, działając wspólnie i w porozumie-
niu, narazić bank na straty w wysoko-
ści ponad 13,5 mln zł. Co ciekawe, je-
den z zatrzymanych – zdaniem proku-
ratury – pomagał także przywłaszczać 
bankowe mienie byłej prezes. Prokura-
tura szacuje, że na skutek decyzji za-
rządu banku doszło do nieuzasadnio-
nego udzielenia kredytów na łączną 
kwotę ponad 50 mln zł. Do tej pory za-
rzuty w sprawie usłyszało 37 osób. To-
czące się postępowanie nadal ma cha-
rakter rozwojowy.

TW

Dziś bank spółdzielczy w Lesznowoli ma już nowego właściciela

Wszystko wskazuje na to, 

że jest to dopiero pierwszy 

wyrok wydany na byłą 

prezes banku. Zarzuty 

w sprawie usłyszało do tej 

pory 37 osób
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Zagra PKS Trio

PIASECZNO

 W najbliższy wtorek w Domu Kul-
tury w Piasecznie wystąpi jazzowe 
trio w składzie: Sebastian Ruciński – 
gitara, Przemysław Smaczny – per-
kusja i Kosma Kałamarz – bas. Pomysł 

powstania zespołu zrodził się w 2011 
roku z inicjatywy Sebastiana Ruciń-
skiego. PKS Trio,  grupa trzech przy-
jaciół z wieloletnim doświadczeniem 
scenicznym, stworzyła nietypowe 

brzmienie, wypracowane kilkuna-
stoletnią współpracą na polskiej sce-
nie rozrywkowej i jazzowej. Początek 
koncertu o godzinie 20. Wstęp: 20 
złotych. Tyl.
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Udane sprzątanie 
zalewu Amo
PIASECZNO W niedzielę, z inicjatywy Koła nr 17 Polskiego Związku 

Wędkarskiego, odbyło się sprzątanie zalewu Amo w Zalesiu Dolnym

 – Akcja się udała – ocenia Sebastian Brzozowski, wiceprezes PZW Koło nr 17 
w Piasecznie. – Wzięło w niej udział 45 osób, zebraliśmy ok. 150 worków śmieci.
 Oprócz wymiernych efektów, jakie dało porządkowanie terenu rekreacyj-
nego, akcja miała też walory integracyjne. Na wszystkich, którzy się w nią włą-
czyli, czekał poczęstunek – smalec własnej roboty, ogórki, kawa, herbata, gorą-
ca zupa i domowa szarlotka. Nie zabrakło też pieczenia kiełbasek przy ognisku.
 W porządkowaniu terenu pomagał radny sejmiku wojewódzkiego, Piotr Kan-
dyba. Przed laty podobną inicjatywę podjął jako radny powiatowy, z powodze-
niem zachęcając mieszkańców do sprzątania piaseczyńskiego parku. 
 – Warto organizować takie akcje – mówi radny Kandyba. - Dzięki nim możemy 
nie tylko zadbać o nasze otoczenie i polepszyć jakość przestrzeni, w której żyjemy. 
To także świetna okazja do rozmów i integracji między mieszkańcami naszej gminy.  
 – Niektórzy z uczestników sprzątania zaproponowali, by organizować 
takie akcje cyklicznie – cieszy się Sebastian Brzozowski. – Fajnie, że niektó-
rzy przyszli ze swoimi dziećmi. Dotychczas sprzątanie organizowaliśmy po 
każdych zawodach wędkarskich. Doraźnie wyznaczamy dyżury i kilka osób 
sprząta. Niestety, tylko członkowie zarządu biorą udział w takich akcjach. 
Mam nadzieję, że to się będzie powoli zmieniać – dodaje wiceprezes.

Adam Braciszewski

Śmieci zdrożeją trzykrotnie
PIASECZNO Podczas poniedziałkowej sesji rady miejskiej radni uchwalili podwyżkę cen za 

odbiór odpadów, co zostało poprzedzone długą dyskusją z polityką w tle. Za śmieci po-

segregowane, od kwietnia mieszkańcy zapłacą 27 zł od osoby, zaś za zmieszane – 54 zł

 Trzykrotna podwyżka cen za 
odbiór odpadów, mimo że na pierw-
szy rzut oka wydaje się gigantyczna, 
od pewnego czasu wisiała w powie-
trzu. Już kilkanaście dni temu bur-
mistrz Daniel Putkiewicz zapowia-
dał, że będzie to kwota między 25 a 
30 zł za śmieci posegregowane. W 
sąsiednich gminach sytuacja jest 
podobna – wszędzie mieszkańców 
czekają większe lub mniejsze pod-
wyżki. Podczas poniedziałkowej 
sesji radni musieli nie tylko usta-
lić nowe stawki, ale także zdecydo-
wać się na metodę naliczania opłat 
za śmieci.

Najpierw prezentacja

 Jako że tak duża podwyżka dla 
wielu mieszkańców jest niezrozumia-
ła, burmistrz postanowił zacząć od 
prezentacji, która miała dać odpo-
wiedź na najczęściej zadawane pyta-
nia. Daniel Putkiewicz przypomniał, 
że już w połowie ubiegłego roku gmi-
na rozpisała przetarg na wywóz od-
padów. Zainteresowane usługą firmy 
miały jednak sporo zastrzeżeń co do 
jego specyfikacji. Wydłużyło to pro-
cedurę wyłaniania wykonawcy. Jesie-
nią ceny zaczęły nagle rosnąć, a gmi-

ny zaczęły mieć problemy z zapew-
nieniem stabilnego odbioru odpa-
dów. - Dziś sytuacja jest taka, że fir-
mom opłaca się wypowiadać obo-
wiązujące umowy i płacić odszkodo-
wania – zaznaczył Daniel Putkiewicz 
(taka sytuacja miała niedawno miej-
sce w Konstancinie-Jeziornie). - W 
Piasecznie też cały czas jesteśmy w 
trakcie przetargu, a od stycznia do 
czerwca gmina obsługiwana jest w 
trybie awaryjnym. Wierzę jednak, że 
w najbliższym czasie rynek się usta-
bilizuje. 
 Burmistrz podkreślił, że ceny wy-
negocjowane na odbiór odpadów w 
najbliższych miesiącach są niższe od 
tych zaproponowanych przez firmy 
w ostatnim przetargu. Wskazał także 
najważniejsze jego zdaniem powody 
wzrostu cen, jak problemy prawne, ro-
snące ceny na instalacjach, duże ilości 
odpadów zielonych i brak zaintereso-
wania surowcami wtórnymi. Ponad-
to z roku na rok rosną koszty pracy i 
opłata środowiskowa.

Radny PiS zrzuca winę 

na koalicję PO i PSL-u

 Przed głosowaniem nad projek-
tami uchwał do dyskusji włączyli 
się też radni, którzy – co rzadko się 
ostatnio w Piasecznie zdarza – wca-
le nie mówili jednym głosem. - Taki 
wzrost cen spowoduje, że będzie-
my mieli odpływ deklaracji. Każ-
dy będzie mógł powiedzieć: ja tu 
nie mieszkam – argumentował Mi-
chał Mierzwa z klubu radnych PiS. 
- Może się nam od tego zwiększyć 
dziura budżetowa. Sytuacja, do któ-
rej doszło, ma miejsce tylko na Ma-
zowszu. W innych częściach kraju 
podwyżki są znacznie mniejsze. Rad-
ni PiS nie będą brali odpowiedzialno-
ści za błędy pana marszałka i sejmiku 
województwa mazowieckiego, w któ-
rym rządzi koalicja PSL-u i PO.
 Radna Renata Mirosław zapro-
ponowała z kolei zmianę metody na-
liczania opłaty za śmieci i uzależ-
nienie jej od ilości zużywanej wody. 
- Dziś często w jednym wynajmowa-
nym lokalu mieszka po 12 osób, a za 
śmieci płaci tylko jego właściciel – 
przekonywała. - Poza tym trzeba bar-
dziej kontrolować segregację śmieci.
 Decyzji urzędu marszałkowskie-
go bronił Daniel Putkiewicz, który 
podkreślił, że zabiegał on o to, aby 
Wojewódzki Plan Gospodarki Od-
padami dopuszczał możliwość od-
bioru większej ilości odpadów. Do-
dał, że rosnąca opłata marszałkow-
ska nie jest tak naprawdę ustalana 
przez marszałka, ale wynika z rozpo-
rządzenia rady ministrów. - Wszyst-
kie składane deklaracje będziemy 
kontrolować – zapewnił. - Następ-
ny przetarg będzie na krótki czas. 
Liczę, że w najbliższych miesiącach 
sytuacja na rynku się poprawi. 
 - Sejmik ustalił plan gospodaro-
wania odpadami dopiero w styczniu, 
podczas gdy w innych wojewódz-
twach stało się to już dwa lata temu. 
To jest opieszałość, za którą wszyscy 

będziemy musieli teraz zapłacić – nie 
dawał za wygraną Michał Mierzwa. 
 Mimo że koniec końców każdy 
pozostał przy swoim zdaniu, uchwa-
ły dotyczące gospodarowania odpa-
dami podjęto. Poparło je 17 radnych 
przy pięciu głosach przeciwnych. Naj-
bliższe miesiące pokażą, czy wzrost 
cen rzeczywiście uda się zatrzymać, 
czy też koszty ponoszone przez miesz-
kańców nadal będą rosły.

TW

Radni klubu PiS nie poparli 

wprowadzenia nowych, 

wyższych cen. Oświadczyli, 

że nie zamierzają odpowia-

dać za błędy marszałka 

i sejmiku województwa

 mazowieckiego

R E K L A M A

R E K L A M A

Warsztaty dla początkujących pszczelarzy

PIASECZNO

 Na najbliższym spotkaniu Koła Pszczelarzy w Piasecznie, które odbędzie 
się w niedzielę 3 marca w urzędzie gminy, zostaną poprowadzone warsztaty 
dla początkujących pszczelarzy należących do koła zatytułowane „Wiosen-
ne prace w pasiece”. Warsztaty rozpoczną się o godz. 10. - To już kolejne pla-
nowane w tym roku warsztaty – mówi Tomasz Domański, prezes koła. - W lu-
tym poprowadziliśmy cykl zajęć pszczelarskich z zakresu biologii, chowu oraz 
znaczenia pszczoły miodnej dla kilku klas techników weterynarii oraz ogrod-
ników w Technikum Ogrodniczym przy ul. Bełskiej 1/3 w Warszawie. Nama-
wiamy szkołę do założenia pasieki. 

TWDzień Żołnierzy

Wyklętych

PIASECZNO

 Dziś w Piasecznie obchodzo-
ny będzie Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. W programie 
uroczystości: g. 11 - pokaz fi lmu „Dy-
wizja nastolatków” oraz spotkanie z 
reżyserem p. Aliną Czerniakowską 
w Domu Kultury przy ul. Kościuszki 
49 w Piasecznie (wstęp wolny). O g. 
15 w Kościele Św. Anny w Piasecznie 
rozpocznie się Msza Święta z udzia-
łem pocztów sztandarowych w in-
tencji Żołnierzy wyklętych, a o g. 16 
na dziedzińcu Kościoła Św. Anny w 
Piasecznie odbędą się uroczystości 
przy tablicy poświęconej Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, gdzie nastąpi 
złożenie kwiatów.

Tyl.

Opowieść o 

Afryce Środkowej

LESZNOWOLA

 W środę 6 marca odbędzie się 
kolejne Spotkanie Klubu Podróżni-
ka „Po Horyzont”. W fi lii GOK Lesz-
nowola w Mysiadle przy ul. Topolo-
wa 2 o Afryce Środkowej opowie Ma-
riusz Jachimczuk. Początek o godzi-
nie 18.30.

Tyl.
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Wygładzone zdrowe włosy
Nie lubisz swoich kręconych, puszących się włosów?  

Znaleźliśmy zabieg dla Ciebie
 Dla Pań o włosach niesfornych, 
puszących i  elektryzujących się 
proponujemy keratynowy zabieg 
wygładzający Pure Renewal System. 
Kuracja jest w 100 % wolnym od for-
maldehydu keratynowym zabie-
giem wygładzającym i redukującym 
skręt o 75%. 
 Zapewnia imponujące efek-
ty wygładzające i odbudowujące 
oraz nie zawiera agresywnych sub-
stancji chemicznych. Pure Renewal 
System zapewnia natychmiastowy 
efekt. Kuracja zawiera opatentowa-
ną technologię Kerabond, która w 
połączeniu z mieszanką najwyższej 
jakości olejków jojoba, arganowego 
i rozmarynu przekształca w 90 mi-
nut kręcone, ciężko układające się 
włosy w jedwabiście gładkie, lśnią-
ce aż do 12 tygodni! 
 Zabieg keratynowy Pure Rene-
wal Sysytem jest zgodny z wymoga-
mi wszystkich organizacji zdrowot-
nych na świecie.

Kuracja aktualnie jest w promocji, cena od 300 zł    

P R O M O C J A

Salon BB, 

ul. Młynarska 6 (wejście od Warszawskiej)

Tel. 22 401 1234, bbsalon.pl

Kleszcze atakują! Chrońmy siebie 
i naszych czworonożnych przyjaciół
PIASECZNO Kilka tygodni temu, jak tylko zrobiło się nieco cieplej, na łąkach i 

polach pojawiły się kleszcze. Niewielkie pajęczaki stanowią zagrożenie nie 

tylko dla ludzi, ale także psów i kotów

 Przed kleszczami przestrze-
gają zarówno lekarze, jak i we-
terynarze. Uakty wniają się one 
przy plusowych temperaturach. 
Wymóg ten został spełniony w 
Polsce już na początku lutego.
– Każdego dnia, od mniej wię-
cej trzech tygodni, stykam się 
z k i lkoma przypadkami cho-
roby pok leszczowej u psów – 
mówi Anna Duranowska, wete-
rynarz z Władysławowa. – Moż-
na chronić przed nią swoich pu-
pili, stosując różnego rodzaju 
medykamenty. Ja osobiście po-
lecam tabletki, które działają od 
jednego do trzech miesięcy oraz 
tzw. zakraplacze, czyli płyny, 
którymi raz na miesiąc smaru-
je się skórę zwierzęcia. Środki te 
kosztują zwykle od 30 zł do 50 zł.
K leszcze, wbrew obiegowej opi-
nii, można spotkać nie tylko w la-
sach, ale także na terenach pod-
mokłych czy porośniętych gęstą 
trawą. Ich wylęgarnią są wszyst-
kie niezagospodarowane grunty, 
w tym ugory, rowy melioracyjne, 
krzaki, a także parki, skwery czy 
przydomowe ogródki. Jak tylko za-
uważymy na skórze kleszcze, trze-
ba jak najszybciej go wyjąć, bo 
im dłużej pasożytuje, tym więk-
sze ryzyko zakażenia. Wykręca-
my go pęsetą w przeciwną stro-
nę do ruchu wskazówek zegara.
Lekarze są zdania, że najlep-
szym zabezpieczeniem przeciw-

ko kleszczom, które mogą powo-
dować boreliozę, są wszelkiego 
rodzaju repelenty. Po dłuższym 
spacerze dobrze jest też skon-
trolować swoje ciało, zaglądając 
zwłaszcza w trudniej dostępne 
miejsca, jak pachwiny czy pachy. 
Na stronach Powiatowych Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych 
znajdują się materiały, pozwa-
lające pogłębić wiedzę na temat 
kleszczy, ich zwyczajów oraz me-
tod profilaktyki, dotyczącej cho-

rób przenoszonych przez te nie-
wielkie pajęczaki.

TW

R E K L A M A

R E K L A M A



 Niedawno podsumowano sprze-
daż nowych mieszkań w 2018 roku. 
Okazuje się, że w sześciu najwięk-
szych aglomeracjach w Polsce, a więc 
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, 
Trójmieście, Poznaniu i Łodzi sprze-
dano łącznie 64,8 tys. nowych lokali, 
przy 65,7 tys. wprowadzonych w tym 
okresie na rynek. Jest to wciąż bar-
dzo dobry wynik - jak podaje moni-
torująca segment nieruchomości fir-
ma REAS - drugi w historii polskie-
go rynku deweloperskiego. Dlaczego 
jednak sprzedaż nowych mieszkań 
zaczęła spadać? Wpłynęło na to kilka 
czynników. Po pierwsze: wygasł rzą-
dowy program Mieszkanie dla Mło-
dych (ostatnie transakcje były reali-
zowane na początku ubiegłego roku). 
Deweloperzy mogli teoretycznie pod-
trzymać popyt na tańsze mieszkania 
obniżając ich ceny, te jednak... za-
częły rosnąć. Podrożały działki pod 
nowe inwestycje, materiały budowla-
ne, zwiększyły się także koszty pracy. 
 W związku z nisko oprocentowa-
nymi lokatami bankowymi, na prze-
strzeni ostatnich lat wiele osób inwe-
stowało oszczędności w mieszkania. 
Była to nie tylko dobra lokata kapi-
tału, ale także możliwość zarobienia 
dodatkowych pieniędzy z tytułu naj-
mu (sprzyjał temu m.in. napływ mi-

grantów z Ukrainy). Teraz, gdy ceny 
gwałtownie poszły w górę, chętnych 
na taką inwestycję ubyło. Dziś na-
bywcy inwestycyjni są już ostrożniej-
si. Co ciekawe, wielu z nich przenio-
sło się do Łodzi oraz Katowic, gdzie 
nadal jest dobra relacja ceny miesz-
kań do zysków z tytułu ich wynaj-
mu. Kolejną ciekawą tendencją, któ-
rą można było zaobserwować w 2018 
roku był wzrost liczby zaciąganych 
kredytów hipotecznych przy nieco 
mniejszej liczbie kupowanych loka-
li. Wcześniej wielu Polaków kupowa-
ło mieszkania za gotówkę, teraz po-
woli zaczyna się to zmieniać. Można 
to tłumaczyć tym, że ci, którzy mieli 

oszczędności, już je wydali. Możliwe 
także, że rosnące ceny mieszkań spo-
wodowały, że coraz więcej osób – aby 
je nabyć – musi posiłkować się kre-
dytami. Jaki będzie zatem ten rok? 
Według ekspertów nowe lokale nadal 
będą dobrze się sprzedawać (osią-
gniecie wyników z 2017 roku jest jed-
nak mało prawdopodobne), jednak 
coraz częściej mówi się o nadchodzą-
cym schłodzeniu koniunktury w go-
spodarce, co z pewnością przełoży się 
na gorszą sprzedaż mieszkań. Sytu-
acji na pewno nie poprawi podwyżka 
stóp procentowych, która przełoży się 
z kolei na droższe kredyty hipoteczne.  

TW

Wyhamowała sprzedaż nowych mieszkań
Od połowy 2013 do końca 2017 roku sprzedaż nowych mieszkań w największych miastach Polski wciąż ro-

sła, osiągając w 2017 roku kosmiczną liczbę około 72 700 lokali. Był to rekordowy dla deweloperów rok. 

Drugi taki może nieprędko się powtórzyć

W 2018 roku w sześciu największych miastach Polski sprzedano 

o 11 proc. mniej nowych lokali niż w rekordowym roku 2017

R E K L A M A
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66. warszawska edycja Targów Mieszkaniowych Nowy DOM Nowe MIESZKANIE
okazyjne ceny mieszkań, duży wybór ofert

Na warszawskim Torwarze w dniach 2 i 3 marca odbędzie się 66. edycja Targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE, 

czyli kompleksowy przegląd domów i mieszkań z Warszawy i okolic. Targom towarzyszyć będzie Centrum Rynku Wtórnego organizowane przez 

Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

 Stolica jest największym placem bu-
dowy w kraju, Warszawa ściąga jak ma-
gnes osoby z Polski, a ostatnio również 
i ze świata. Przybywa młodych, aktyw-
nych, szukających dobrego miejsca dla 
rozwoju swojej kariery zawodowej czy 
biznesowej. Zainteresowanych mieszka-
niami, domami i działkami nie braku-
je. Popyt na rynku nadal góruje nad po-
dażą. Niezależnie od tego czy inwestycja 
w mieszkanie ma być udaną lokatą kapi-
tału czy rozwiązaniem własnych kwestii 
mieszkaniowych warto odwiedzić Tar-
gi Mieszkaniowe Murator EXPO z ich 
unikalnymi możliwościami porównywa-
nia aktualnych ofert deweloperów, agen-
cji obrotu nieruchomościami i doradców 
kredytowych, a przy tym korzystania z fa-
chowych porad niezależnych ekspertów.
 Na targach oferta mieszkań nadal jest 
pokaźna i różnorodna, nie zabraknie in-
westycji mieszkaniowych, w których moż-
na bez ograniczeń wybierać odpowiednio 
zaprojektowane i optymalnie położone 
mieszkanie - nowych i takich, w których 
pozostały ostatnie lokale wystawiane na 
sprzedaż, teraz w okazyjnej cenie.

Deweloperzy, pośrednicy w obrocie

nieruchomościami, banki i doradcy

kredytowi

 W targowej ofercie dominują miesz-
kania 2- i 3-pokojowe, do 55 m2, a tak-
że lokale posiadające osobną kuchnię 
– przy czym wiele z targowych miesz-
kań jest tak zaprojektowanych, że moż-
na je swobodnie przebudować uzysku-
jąc kosztem kuchni dodatkowy pokój 
z aneksem, nie brakuje także mieszkań 
małych - na wynajem.

 Swoją ofertę zaprezentują war-
szawskie i ogólnopolskie firmy dewe-
loperskie m.in.: APM Development, 
Atal, LC Corp, Mak Dom, Marvipol, 
Port Praski, Robyg, SBM Natolin, Vic-
toria Dom czy Yuniversal Podlaski. 
Na targach przedstawią swoje propo-
zycje również firmy budujące domy na 
zamówienie klienta, np.: Abakon Bu-
dowa Domów czy DQM Danwood. 
 Bogatej ofercie rynku pierwotne-
go towarzyszyć będzie Centrum Ryn-
ku Wtórnego. Agencje nieruchomości 
z Warszawskiego Stowarzyszenia Po-
średników w Obrocie Nieruchomościa-
mi wystawią na sprzedaż mieszkania, 
domy, działki budowlane, apartamenty i 
rezydencje, lokale usługowe oraz nieru-
chomości inwestycyjne z całej Warsza-
wy i okolic. Skupieni w Centrum partne-
rzy i doradcy pomagać będą zarówno w 
zakupie, jak i w sprzedaży, najmie, wy-
najmie lub zamianie każdego typu nieru-
chomości. Ponadto można będzie zgło-
sić do sprzedaży swoje M w licencjono-
wanych agencjach rynku nieruchomości 
obecnych na Targach z gwarancją publi-
kacji oferty na większości portali inter-
netowych oraz w systemach MLS.
 Warto na targach skorzystać z bo-
gatej oferty kredytów hipotecznych i po-
rozmawiać z doradcami, otrzymać sy-
mulację wysokości i warunków kredy-
tu, by ocenić ryzyko zakupu mieszkania, 
dowiedzieć się od czego zależy wartość 
zabezpieczenia kredytu, czy też co nale-
ży zrobić, aby uniknąć rejestrów kredy-
towych. Na miejscu można będzie uzy-
skać wsparcie analityka kredytowego. 
Targowi goście w czasie bezpłatnych wy-

kładów i seminariów dowiedzą się: jak 
uniknąć problemów przy ubieganiu się 
o kredyt, poznają kolejne etapy anali-
zy wniosku w bankach, mogą również 
liczyć na praktyczne porady dotyczące 
sprawdzenia umowy kredytowej przed 
jej podpisaniem. 

Bezpłatne rady i porady, 

wykłady i warsztaty…

 Zakup mieszkania to nie tylko wybór 
dogodnej lokalizacji. Za tą decyzją stoi 
również potrzeba wnikliwego pozna-
nia rynku, znajomość prawa i stosow-
ne możliwości finansowe. Targi Nowy 
DOM Nowe MIESZKANIE gwarantu-
ją dostęp do aktualnej i niezbędnej wie-
dzy potrzebnej przy bezpiecznym za-
kupie własnego M. Prawnicy proponu-
ją udział w spotkaniach poświęconych 
flippingowi i prywatnym transakcjom w 
prawie podatkowym, zarabianiu na wy-
najmie (kiedy ryczałt, kiedy działalność 
gospodarcza?) czy rozliczeniom podat-
kowym przy sprzedaży. Targowe kance-
larie prawne oferują także pomoc w za-
wieraniu umów w obrocie nieruchomo-
ściami, formułowaniu prawidłowej umo-
wy o zakup mieszkania, wsparcie w trak-
cie całej transakcji nabycia nieruchomo-
ści, zarówno na etapie negocjacji warun-
ków przed zawarciem umowy, jak rów-
nież w przypadku konieczności zmiany 
warunków umowy już obowiązującej.
 Pod gościnnym dachem Torwa-
ru targowi goście będą mogli skorzy-
stać z indywidualnych, nieodpłatnych 
konsultacji również z dziedziny aran-
żacji wnętrz. Z projektantami wnętrz 
odwiedzający targi zaaranżują własny 

dom czy mieszkanie, dostosują do wła-
snych potrzeb mieszkanie od dewelope-
ra, przebudują mieszkanie z rynku wtór-
nego. Dla zwiedzających przygotowano 
cykl prelekcji, w czasie których omówio-
ne zostaną kwestie: na co zwrócić uwagę 
przy wyborze mieszkania lub domu - py-
tania do dewelopera, kolejność prac przy 
urządzaniu mieszkania, czyli co i kiedy 
zamówić, żeby było na czas. Można bę-
dzie poznać zasady urządzania małych 
mieszkań, dowiedzieć się jak stworzyć 
wnętrze mieszkania lub domu, tak aby 
było dopasowane do indywidualnych 
potrzeb. 

WSTĘP 
Torwar 

2 i 3 marca (sobota-niedziela) 

ul. Łazienkowska 6a

 Wszyscy odwiedzający targi otrzymają 
mapy inwestycji mieszkaniowych, ekskluzyw-
ny katalog targowy z obszernym działem pre-
zentującym inwestycje mieszkaniowe realizo-
wane na terenie Warszawie i okolic, dokładne 
informacje o lokalizacji, cenie, metrażu, ter-
minie zakończenia budowy, kontakt do biura 
sprzedaży i wizualizacje budynków.

R E K L A M A
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Obchodzono Dzień Kultury Żydowskiej
GÓRA KALWARIA W niedzielę w Górze Kalwarii odbył się Dzień Kultury Żydowskiej. Mimo kontrowersji, 
spowodowanych wypowiedziami izraelskich polityków, atrakcje przygotowane przez organizatorów 
cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców
 „Mam dosyć ich kultury po tych 
wypowiedziach. Szczególnie ministra 
spraw zagranicznych, który nawet nie 
chcę przeprosić”. „Polacy powinni boj-
kotować takie wydarzenia”.  To tylko 
niektóre z komentarzy naszych Czy-
telników po tym, jak w zeszłym tygo-
dniu zapowiedzieliśmy Dzień Kultury 
Żydowskiej w Górze Kalwarii. To efekt 
wypowiedzi premiera Izraela Benja-
mina Netanjahu oraz  szefa izraelskiej 
dyplomacji Israela Katza, który miał 
powiedzieć m.in. że  „Polacy wyssali 
antysemityzm z mlekiem matki”.

Warszawa, miasto koło 

Góry Kalwarii

 – Miasto jest ośrodkiem silnie 
katolickim, pasyjnym, ale jednocze-
śnie jest bardzo żydowskie – podkre-
ślała Hanna Kosowska z Warszaw-
skiej Gminy Żydowskiej, która po-
prowadziła prelekcję na temat rodu 
Alterów i chasydyzmu.
 Kosowska mówiła o tym, jak ewo-
luował ruch chasydzki i jak na prze-
strzeni lat zmieniła się rola cadyka. 
Opowiadała o rodzie Alterów, które-
go ulokowanie w Górze Kalwarii było 
bodźcem dla rozwoju miasta.  Po I 
wojnie światowej dwór cadyka stał się 
centrum życia społecznego i politycz-
nego. Do Góry Kalwarii przyjeżdżali 
chasydzi z całej Europy.
 – Chasydzi z Ger byli jednymi z naj-
bardziej wpływowych obywateli Rzecz-
pospolitej – opowiadała Hanna Ko-
sowska. – Nie było konfliktów z kle-
rem – podkreślała prelegentka. – To byli 
mądrzy ludzie, potrafili porozumieć się 
ze wszystkimi. Cadyk Mordechaj Al-
ter, który w latach 40. wyjechał z Polski 
mówił, że gdy adresowało się listy, pisa-
ło się „Warszawa koło Góry Kalwarii”.

Trudno o przebaczenie

 -  Przed wojną żyło w Górze Kal-
warii ok. 3000 Żydów, przeżyło 37 – 
mówiła Hanna Kosowska.
 Podczas wykładu, poza dziejami 
rodu Altera, wspominano także innych 
mieszkańców miasta – m.in. Henryka 
Prajsa, który na łamach naszej gazety 
siedem lat temu tak wspominał czasy 
powojenne: „Myślę, że tylko około 30 
Żydów z Góry Kalwarii przeżyło woj-
nę, ale większość wyjechała do Izraela, 
do Kanady. Trudno im się dziwić, bo 
każdy szuka swojej drogi w życiu.”
 Na niedzielnym wykładzie obec-
na była córka Henryka Prajsa – Mał-
gorzata Blicharz.
 – Mój tata zmarł – powiedzia-
ła. – Nie ma już ani jednego Żyda w 
Górze Kalwarii, a mieszkało ich tu 
3000. Widzę ogromny bezsens tego, 
co zrobili Niemcy. Człowiek chciał-
by wybaczyć, ale nie może. Mój oj-
ciec był wyjątkowym człowiekiem, 
znał wszystkich w Górze Kalwarii. 

Umysł miał jasny do końca. Z każ-
dym rozmawiał, wszystkich pozna-
wał – wspominała kobieta.

Dzień obfitujący w atrakcje

 Obchodom Dnia Kultury Ży-
dowskiej towarzyszyły też inne wy-
darzenia – rano dla najmłodszych w 
kinie Uciecha przygotowano projek-
cję bajki „Golem Rabina Eliasza – 
legenda o Golemie z Chełma”, a wie-
czorem, w sali widowiskowej Ośrod-
ka Kultury, odbył się monodram Ta-
deusza Kwinty pt. „Gdzie jest mój 
Homel?”
 W kinie Uciecha można było 
też obejrzeć wystawę fotograficzną, 
świadczącą o tym, jak bardzo ak-
tywna była społeczność żydowska 
Góry Kalwarii. Uroczystości zakoń-
czyła iluminacja „Drzewa Pamięci” 
– wiersze Władysława Szlengla czy-
tał Piotr Sierecki.

Adam Braciszewski

Będą ostro improwizować
KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę 3 marca o godz. 19 w Konstanciń-

skim Domu Kultury odbędzie się BCA Flash Show czyli teatr improwi-

zacji w najlepszym wydaniu

 Tym razem komicy „Wyrzeźbią świat z marzeń publiczności”. A jak wiado-
mo, każdy ma jakieś marzenia. - Naszymi twarzami i słowami przedstawimy 
rzeczywistość, którą ujrzycie poprzedniej nocy – zapowiadają aktorzy. - Pod-
czas przedstawienia wybierzemy trzecie z brzegu marzenie i rozchmurzymy 
wasze twarze, odrzucimy wszystkie wasze przykrości i pomożemy wam spoj-
rzeć na różne rzeczy w życiu przez różowe okulary. 
 Improwizacja teatralna, którą będzie można zobaczyć podczas show, po-
lega na błyskawicznym odgrywaniu na scenie tego, co widz zapragnie zoba-
czyć, bez scenariusza i wcześniejszych prób. Tu rządzi publiczność! To bez wąt-
pienia będzie wieczór niezapomnianych, improwizowanych gagów. Świetna 
zabawa gwarantowana. Bilety w cenie 20 zł i 15 zł (studenckie) do nabycia w 
kasie KDK oraz na stronie internetowej Konstancińskiego Domu Kultury.

TW

LESZNOWOLA

Koncert z okazji Dnia Kobiet
 W sobotę 2 marca w sali sportowej szkoły w Łazach przy ul. Ks. Słojewskiego 
2 odbędzie się wyjątkowy koncert w ramach Lesznowolskiego Dnia Kobiet. Wy-
stąpi Alexander Martinez, który zajął trzecie miejsce w drugiej edycji programu 
„Mam talent”. Znakomite warunki głosowe umożliwiają mu swobodne porusza-
nie się niemal we wszystkich gatunkach muzycznych od muzyki pop, rock, po-
przez jazz i na klasyce skończywszy. Impreza rozpocznie się o godz. 17.

TW

R E K L A M A

Kryzys śmieciowy zażegnany! 
Podwyżki dla mieszkańców na razie nie będzie

R E K L A M A

KONSTANCIN-JEZIORNA W środę wieczorem burmistrz Kazimierz Jań-

czuk podpisał z fi rmą Lekaro aneks do umowy na odbiór odpadów z 

terenu gminy. Ma ona obowiązywać do 31 lipca. Ceny dla mieszkań-

ców na razie pozostaną bez zmian
 W styczniu firma Lekaro, z którą 
gmina miała podpisaną umowę na 
odbiór odpadów z terenu Konstan-
cina-Jeziorny obowiązującą do koń-
ca 2020 roku, zażądała drastycznej 
podwyżki. Dotychczas ratusz pła-
cił za usługę niespełna 400 tys. zł 
miesięcznie. Lekaro zażyczyło so-
bie prawie milion złotych! W magi-
stracie wyliczono, że jeśli samorząd 
spełniłby oczekiwania spółki, każ-
dy mieszkaniec musiałby zapłacić 
za posegregowane odpady około 40 
zł (teraz jest to 15 zł). Wobec opo-
ru gminy, 1 lutego do urzędu wpły-
nęło wypowiedzenie umowy. Lekaro 
nie przejęło się nawet tym, że będzie 
musiało zapłacić odszkodowanie w 
wysokości około 1,4 mln zł. Świad-
czenie usługi miało ustać wraz z 
końcem lutego. - Po długich i trud-
nych negocjacjach udało nam się 
osiągnąć porozumienie z firmą Le-
karo – poinformował nas w czwar-

tek rano Kazimierz Jańczuk. - Pod-
pisałem aneks do umowy, na mocy 
którego firma będzie odbierać odpa-
dy z zamieszkałych posesji na tere-
nie Konstancina-Jeziorny od 1 mar-
ca do 31 lipca. Miesięcznie będzie-
my płacić za tę usługę zryczałtowa-
ną kwotę w wysokości niemal 700 
tys. zł. Lekaro życzyło sobie prawie 
1 mln zł, a więc udało się zejść z tej 
kwoty o około 300 tys. zł. Jestem za-
dowolony, bo udało mi się rozwią-
zać niezwykle trudny problem. Pra-
gnę podkreślić, że żadna inna firma 
nie deklarowała chęci współpracy.
 Co ważne, aneksowanie umo-
wy z Lekaro nie będzie wiązało się z 
podwyżką dla mieszkańców, którzy 
nadal będą płacić za odbiór śmieci 
posegregowanych 15 zł, zaś zmiesza-
nych – 26,5 zł. Gmina ogłosi wkrótce 
przetarg na firmę, która będzie od-
bierała śmieci od 1 sierpnia prawdo-
podobnie do końca 2020 roku. TW

Do tej pory gmina płaciła 

za odbiór śmieci prawie 

400 tys. zł miesięcznie, 

teraz będzie to 700 tys. zł 

miesięcznie
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Gala sportu budzi kontrowersje
PIASECZNO W założeniu ma integrować lokalne środowisko sportowe. Tymczasem, przy 

okazji ostatniej edycji imprezy, coraz wyraźniejszy był podział na tych zadowolonych 

– osoby wyróżnione i tych rozczarowanych – którzy na wyróżnienie liczyli, ale go nie 

otrzymali. Ci ostatni coraz głośniej wyrażają swoje niezadowolenie

 Jedenasta sportowa gala odbyła 
się, podobnie jak w ostatnich latach, 
na Stadionie Miejskim Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Umiej-
scowienie to ma z pewnością swo-
je zalety. Niektórzy obecni narzekali 
jednak, że lepiej bywało w przeszło-
ści, kiedy podobne wydarzenia od-
bywały się na hali GOSiRu. Rodzice 
docenionych (często młodych) spor-
towców mieli bowiem wówczas więk-
szą możliwość, żeby zobaczyć swo-
je pociechy odbierające wyróżnienia. 
Teraz mają do dyspozycji jedynie nie-
wielki balkon. 
 W tym roku uroczystość nie-
co zmieniła swoją formułę – była 
wyraźnie krótsza i poprowadzo-
na bardziej dynamicznie. Tradycyj-
nie o oprawę muzyczną zadbał Pa-
weł Górski, który wystąpił w towa-
rzystwie kilku lokalnych muzyków.

Podziękowania i wyróżnienia

 Na początek prowadzący galę 
Katarzyna Biernadska-Hernik i To-
masz Stuczyński poprosili o zabra-
nie głosu Hannę Kułakowską-Mi-
chalak, wiceburmistrz Piaseczna.
 - Dzisiejsza gala jest nie tyl-
ko okazją do podsumowania roku 
sportowego ale i integracji środowi-
ska sportowego – powiedziała wi-
ceburmistrz. - Na stypendia spor-
towe przeznaczyliśmy w tym roku 
ponad 170 tysięcy złotych, ale cały 
budżet na sport wynosi 15 milio-
nów złotych, z czego ponad trzy mi-
liony przeznaczymy na wspieranie 
działalności naszych klubów spor-
towych, w których trenuje ponad 
cztery tysiące zawodników – konty-
nuowała wiceburmistrz. - Pozosta-
ła kwota jest przeznaczana na infra-
strukturę sportową – na jej utrzyma-
nie i rozbudowę.
 Do podziękowań osobom two-

rzącym lokalny sport przyłączył się 
burmistrz Daniel Putkiewicz.
- Mam nadzieję, że będziemy wspól-
nie wygrywali przez kolejne pięć lat 
– zwrócił się burmistrz do wszyst-
kich obecnych na sali. - Gmina Pia-
seczna jest gminą, w której miesz-
kańcy chcą i potrafią realizować 
swoje pasje.
 Następnie przystąpiono do wrę-
czenia wyróżnień, których – jak 
podkreślili sami prowadzący – było 
tego wieczoru naprawdę sporo. Na-
grodzono: po 11 osób w kategorii 
„Nadzieja sportowa” i „Działacz”, 
12 osób w kategorii „Trener”, 13 
osób w kategorii „Sponsor”, 15 osób 
w kategorii „Zawodnik”, najbardziej 
usportowione szkoły podstawowe, 
kluby sportowe oraz 63 stypendy-
stów – zarówno w sportach zespoło-
wych, jak i indywidualnych.

Jedni zadowoleni, inni mniej

 Opinie co do samej gali były po-
dzielone. 
 - Jesteśmy zadowoleni – mówi Wie-
sław Paradowski ze Stowarzyszenia 
Kondycja. - Kondycja jest drugim klu-
bem sportowym w gminie Piaseczno.  
To ogromny sukces.  Bez napinania się 

na wyniki i bez gadania, że jesteśmy 
dobrzy, zdobyliśmy drugie miejsce w 
gminie z 73 punktami współzawodnic-
twa młodzieży. Sama gala była dosko-
nale przygotowana. Były piękne statu-
etki i projekcje na telebimie, choć ca-
łość trwała może trochę za krótko.
Niektórzy nie kryli jednak swojego 
rozżalenia.
 - Szkoda mi młodych zawod-
ników, którzy zostali pominięci – 
mówi Łukasz Kasztankiewicz, tre-
ner w klubie piłkarskim MKS Pia-
seczno. - W mojej drużynie mam 
trzech reprezentantów Mazowsza, 
których nie wyróżniono, a biją się 
o nich najlepsze kluby w wojewódz-
twie. Trener Wielogórski ma zawod-
nika, którego chce pół Polski. Po-
dobnie Janek Peleszok w Żabieńcu 
jest w top 3 talentów na Mazowszu. 
To samo z Jagodą Ostrowską (naj-
lepszą zawodniczą na Mazowszu) 
czy Gosirkami, a mógłbym wymie-
niać dalej. Uważam, że ja i inni pił-
karscy trenerzy zostaliśmy tymi wy-
różnieniami upokorzeni, a dziecia-
ki – wyśmiane. 

Grzegorz Tyle

Wśród licznego grona stypendystów 

znalazły się koszykarki MUKS Piaseczno

Tutaj nie było przegranych
PIŁKA NOŻNA W lutym w hali GOSiR-u w Piasecznie odbyła się druga edycja turniejów Jed-

ność Kids Cup, w tym roku przeznaczona dla roczników 2012 i 2011. W turniejach orga-

nizowanych przez Jedność Żabieniec wzięło udział ponad 130 najmłodszych adeptów 

kunsztu piłkarskiego z klubów powiatu piaseczyńskiego

 Głównym celem impre-
zy była integracja najmłod-
szych piłkarzy, świetna za-
bawa i nauka gry w pił-
kę nożną. Podczas trwa-
nia turnieju mecze toczo-
ne były na dwóch boiskach 
równolegle - tak aby były 
jak najmniejsze przerwy 
pomiędzy kolejnymi spo-
tkaniami i aby mogło ich 
się odbyć jak najwięcej. 
W wielu z nich widać było 
niesamowite zaangażowa-
nie młodych piłkarzy, wal-
kę do samego końca i za-
lążki akcji, których mogli-
by pozazdrościć im star-
si koledzy. Po strzelonych 
golach najmłodsi reprezen-
tanci klubów powiatu pia-
seczyńskiego pokazywa-
li „cieszynki” podejrzane u 
ich idoli, grających w naj-
lepszych ligach na świecie.
 Turniej od samego 
początku był zapowia-
dany przez prezesa Jed-
ności Pawła Sawę jako 

impreza, na której wszy-
scy mali zawodnicy są wy-
grani, każdy z nich jest 
mistrzem turnieju, co zo-
stało zresztą potwierdzo-
ne podczas uroczyste-
go zakończenia zawodów. 
Warto podkreślić, że każ-
dy uczestnik otrzymał złoty 
medal, a drużyny - jako że 
nie była prowadzona kla-
syfikacja końcowa - jedna-
kowe puchary. 
 - U najmłodszych, 
zgodnie z metodologią 
projektu Jedność Kids, 
najważniejsza jest bowiem 
nauka podstaw piłki noż-
nej, poruszania się i za-
bawy zgodnie z mottem 
klubu „Uczymy, bawimy, 
szkolimy” od 1922 roku – 
wyjaśnia Paweł Sawa.
  Tegoroczna edycja, po-
dobnie jak i poprzednia, 
okazała się strzałem w dzie-
siątkę jako element szkole-
nia dla najmłodszych, a po-
dzielenie sali na dwa boiska 

pozwoliło na rozgrywanie 
meczów w systemie każdy z 
każdym (każda drużyna ro-
zegrała tego dnia po siedem, 
osiem meczów) w czasie 
około czterech godzin. For-
muła ta nie nudzi zawod-
ników długimi przerwami 
międzymeczowymi, za co 
nasi najmłodsi piłkarze na-
grodzili wszystkich uśmie-
chami podczas dekoracji 
medalowej. Co istotne, dla 
części dzieci były to w ogó-
le pierwsze zdobyte w życiu 
medale.

 - Serdeczne podzię-
kowania dla wszyst-
kich trenerów i ich pod-
opiecznych za udział w 
turnieju, GOSiR Pia-
seczno za pomoc przy 
organizacji (transport 
bramek dostosowanych 
dla najmłodszych) oraz 
dla Kuriera Południo-
wego i PiasecznoNews 
za patronat medialny 
– podsumowuje prezes 
Jedności Żabieniec.

Grzegorz Tylec

Grand Prix wróciło
do Piaseczna
TENIS STOŁOWY Po niemal dwumiesięcznej przerwie, na którą wpływ 

miały ferie zimowe, odbył się kolejny turniej XXI edycji Grand Prix Pia-

seczna w tenisie stołowym. Organizatorzy imprezy, której patronuje 

medialnie Kurier Południowy, poświęcili ten czas na to, aby podczas 

lutowego turnieju zawodnikom niczego nie zabrakło

 Przede wszystkim uczestnicy zawodów mieli kolejną okazję, by na hali 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji spotkać się z jedną z najlepszych za-
wodniczek tenisa stołowego w Polsce. Tym razem gościem specjalnym zawo-
dów była Paulina Krzysiek, zawodniczka ekstraklasy kobiet oraz dwukrotna 
medalistka Mistrzostw Polski Seniorek. 
 - Paulina przez niemal okrągłą godzinę grała przy stole zarówno z dziećmi, jak i 
dorosłymi, którzy mieli ochotę spróbować swoich sił z utytułowaną zawodniczką – 
mówi Maciej Chojnicki, organizator imprezy z UKS Return Piaseczno. - Poprowadzi-
ła też loterię, w której nagrodami były, między innymi, koszulki zespołów z najwyż-
szych klas rozgrywkowych oraz wręczyła nagrody najlepszym zawodnikom w ka-
tegoriach dzieci i juniorów. Ponadto do Piaseczna powróciła pizza z restauracji „Za-
kątek Smaku”, którą uczestnicy mogli się posilić w trakcie trwania zawodów. 
 W wielu kategoriach po raz kolejny triumfowali liderzy klasyfi kacji generalnej. 
Wśród dzieci po raz szósty z rzędu zwyciężyła Julia Balcerzak, a w juniorach swój 
szósty triumf odnotował z kolei Kamil Pyszek. Warto podkreślić, że w kategorii dzie-
ci i juniorów wystartowało łącznie aż 31 uczestników, którzy ćwiczą tenis stoło-
wy rekreacyjnie. W Piasecznie mają cenną możliwość rywalizacji między sobą bez 
udziału rówieśników trenujących profesjonalnie. Wśród dzieci, które posiadają li-
cencję PZTS najlepszy okazał się Adam Smoter, ale na szczególną uwagę zasługu-
je czwarte miejsce Magdy Zatyki, która do Piaseczna przyjechała aż z Łaskarzewa 
i jest pierwszą dziewczynką, która awansowała w tej kategorii do półfi nału. Pod 
nieobecność prowadzącego w juniorach-PRO Borysa Massalskiego miejsce na naj-
wyższym stopniu podium wywalczył Mateusz Burakowski, wyprzedzając klubo-
wych kolegów z UKS Return Piaseczno - Mateusza Prokopka i Kamila Dubiniaka. 
 Wśród pań wystąpiło tym razem dziewięć zawodniczek, co jest jednym z 
najlepszych wyników i sprawia, że kategoria ta prezentuje coraz wyższy po-
ziom sportowy. Swój pierwszy złoty medal w Piasecznie wywalczyła Małgo-
rzata Zdunek, pokonując w fi nale obrończynię tytułu ze stycznia Monikę Bo-
rewicz. Kategorię amatorów zdominował Rafał Suszycki, wygrywając kolejne 
zawody. Walkę nawiązali z nim Sebastian Rzeszotarski oraz Rafał Kłobukowski, 
zajmując odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Warto podkreślić, że w katego-
rii amatorów udział wzięło łącznie 33 uczestników. Rafał Suszycki był bliski wy-
grania także kategorii Open, jednak po wyrównanym fi nale musiał ostatecz-
nie uznać wyższość pierwszoligowca z GKTS Wiązowna Michała Murawskie-
go. Swój drugi brązowy medal wywalczył natomiast Rafał Kłobukowski. 
 Coraz większym powodzeniem cieszą się w Piasecznie rozgrywki deblo-
we. Po raz kolejny do zawodów zgłosiło się 16 par złożonych zarówno z dzieci, 
jak i dorosłych oraz kilka par mieszanych. Trzeci raz złoty medal trafi ł do pary 
Adam Kępa/Reinhold Utri, którzy w fi nale pokonali duet Rzeszotarski/Narta-
nowicz. Na uwagę zasługuje fakt, że brązowy medal trafi ł do 11 letnich chłop-
ców z UKS LUPUS Kabaty - Adama Smotera i Alana Cypsa. 
 Kolejny turniej z cyklu Gran Prix odbędzie się już w najbliższą sobotę (2 mar-
ca), a w trakcie jego trwania będzie niepowtarzalna możliwość spotkania się z 
Piotrem Grudniem, multimedalistą Igrzysk Paraolimpijskich z Londynu i Peki-
nu. Kategorie: Dzieci, Juniorzy, Dzieci-PRO (posiadające licencję PZTS), Juniorzy-
PRO (posiadający licencję PZTS), Amatorzy - start turnieju o godzinie 10, zgłosze-
nia do godziny 9.30 oraz Kobiety, Open (amatorzy plus zawodnicy posiadający 
licencję PZTS), Gry podwójne – start turnieju o godzinie 13, zgłoszenia do godzi-
ny 12.30. Turniej współfi nansowany jest ze środków gminy Piaseczno.

Grzegorz Tylec

Bez złota, ale z medalami
KICKBOXING W połowie lutego zawodnicy X-Fight Piaseczno wzię-

li udział w Międzynarodowym Turnieju Kickboxingu „Slovak Open” w 

Bratysławie. W zawodach rywalizowało ze sobą blisko 600 zawodni-

ków z 91 klubów z siedmiu krajów

 Nasza 12-osobowa ekipa zaprezentowała się bardzo dobrze zdobywając 
łącznie 11 medali. Niestety, tym razem zabrakło odrobiny szczęścia w walkach 
fi nałowych, gdyż żadnemu z naszych zawodników nie udało się ostatecznie 
wygrać swojej kategorii. Najlepiej spisały się dziewczęta. Martyna Wieteska 
i Natalia Woińska zdobyły medale w dwóch formułach (Pointfi ghting i Light 
contact). Bardzo dobrze walczył również Rafał Wójcik, chociaż w fi nale formu-
ły Kick Light musiał uznać wyższość znakomitego zawodnika z Węgier. Ten 
turniej był ostatnim sprawdzianem przed Mistrzostwami Polski, które odbędą 
się już w tym miesiącu.

Tyl.
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DAM PRACĘ

Pracownik na plac w składzie budowlanym, z upraw-
nieniami na wózki widłowe Chyliczki, tel. 600 284 250 

Przyjmę młodych mężczyzn do pracy przy zakładaniu 
ogrodów, chętnie z prawem jazdy kat. B i umiejętno-
ścią układania kostki brukowej, tel. 698 698 839

Wykonywanie Instalacji Elektrycznych w budynkach 
mieszkalnych. Tel.602 675 286

Firma transportowa poszukuje kierowców, kat. C+E w 
transporcie międzynarodowym chłodniczym, na trasie 
Polska – Hiszpania – Polska, atrakcyjne wynagrodze-
nie, tel. 668 499 758

Kierownika robót drogowych z doświadczeniem, 
uprawnieniami, prawo jazdy Autocad; tel: 509 170 765

ARCHITEKT KRAJOBRAZU z doświadczeniem 
do kosztorysowania, nadzoru nad realizacjami,
 projektowania, tel. 512 349 105

Zatrudnię pracownika do sklepu spożywczego. 
Jeziórko przy stacji PKP, Ustanówek, tel. 602 512 677

Pilnie przyjmę Panią do pracy w delikatesach, 
Nowa Iwiczna, tel. 501 105 411

Pracownika do prac remontowych, glazurnik, 
tel. 606 975 447

Firma zatrudni Elektromonterów ; Kierowcę-Operatora 
dźwigu.602 653 398; 22 201 19 01

Masarnia: do rozbioru mięsa, do produkcji wędlin. 
Piaseczno, tel. 22 756 79 82

Drukarnia w Piasecznie poszukuje pomocnika 
drukarza, tel. 602 690 253

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania ga-
zet na skrzyżowaniach  w Piasecznie, praca w piątki, 
tel. 22 756 79 39 

Ekspedientkę do sklepu w Ustanowie, tel. 602 119 041

Poszukujemy do współpracy zgranej EKIPY BRUKAR-
SKIEJ, płatne z metra,  wypłacane regularnie, w syste-
mie tygodniowym! ok. Piaseczna, tel. 698 698 839

Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w 
Piasecznie - atrakcyjne wynagrodzenie, miła atmosfe-
ra, wolne wszystkie niedziele.,tel. 604 072 877

Opiekunka Seniorów w Niemczech - legalna praca, 
pełna organizacja wyjazdu. Akceptujemy język na 
poziomie podstawowym i organizujemy kursy 
niemieckiego od podstaw. 
Tel. 506 289 039, Promedica24 

Zatrudnię Elektryka , Elektromontera .
Wykonywanie Instalacji Elektrycznych w budynkach 
mieszkalnych. Tel.602 675 286

ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ W SKLEPIE MIĘSNYM 
W PIASECZNIE, TEL. 606 120 597

ZATRUDNIĘ OSOBĘ DO PRACY NA PRODUKCJI 
TEKSTYLNEJ, TEL. 22 757 75 12 

Kierowcę C+E, transport międzynarodowy, wyjazdy 
5-dniowe, weekendy wolne, tel. 501 19 66 83

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni: brukarza, 
pilarza, ogrodnika tel. 607 811 727

Pracownika do prac ogrodowych, okolice Brwinowa 
tel: 696 039 978

Panie i panów do sprzątania, Piaseczno i okolice, 
tel. 608 673 131

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, weekendy w domu,
tel. 601 222 448

Zakład szwalniczy w Piasecznie zatrudni osoby do pomo-
cy przy prostych pracach krawieckich, tel. 22 757 26 00

Panią do sprzątania w szkole, tel. 787 315 656

Pracownik fizyczny – magazyn rusztowań, Konstancin 
– Jeziorna, tel. 502 782 558

Nauczyciel do przedszkola i opiekun żłobkowy, 
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Pracownicy do zakładania zieleni, tel. 512 349 101

Pracownicy do  pielęgnacji zieleni, tel. 512 349 101

Do wulkanizacji, Piaseczno, tel. 518 948 051

Zatrudnię mężczyznę w pracowni sitodruku 
w Piasecznie - mile widziana znajomość 
branży ew. przyuczę do zawodu, tel. 22 756 81 85

Do biura nieruchomości w Piasecznie, tel. 797 700 610

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno, tel. 506 158 658

Premiumdruk Wilcza Góra-drukarnia poszukuje na  
stanowisko:pomoc introligatora Tel. 607 808 182, 
email: e.krolak@premiumdruk.eu

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Zatrudnię murarza, umiejętność murowania z kamienia, 
tel. 509 447 601

Zatrudnię do sklepu z bielizną w Piasecznie osobę 
z doświadczeniem, tel. 501 107 362

Poszukuję stolarza do montażu schodów i parkietów 
oraz pomocnika, Góra Kalwaria, tel. 602 138 163

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Restauracja Siwy Dym w Warszawie poszukuje Kucharzy. 
CV: warszawa@siwydym.pl tel 887 080 090

SZUKAM PRACY 

Opieka nad starszymi osobami, tel. 731 129 311

Mężczyzna 59 lat poszukuje spokojnej pracy. 
Tel. 603 100 975

KUPIĘ

Kupię Quada 110/250 cm, „chińskiego” - uszkodzone-
go, do remontu, tel. 698 698 839 

Tunel foliowy, tel. 501 495 123

SPRZEDAM

Piec żeliwny CO, tel. 504 509 539

Namiot foliowy 36 m kw., tel. 601 21 94 82

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

Pług dwuskibowy, Grudziądz, 600 zł, tel. 601 319 684

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opel Vectra C, kombi, 2,2 D, pierwszy właściciel, 2004 r, 
3900,00 zł netto, tel. 501 19 66 83

Honda 600, tel. 797 084 170

Skoda Octavia 2003r, 1.6 benzyna, I właściciel, przebieg 
180 tys., cena 15 tys., tel. 508 261 803

Cymerman przyczepy i akcesoria : nowe, remonty, 
przeróbki . www.przyczepy.waw.pl , tel. 601 449 898 

Sprzedam garaż (platforma) Fabryczna 23, Piaseczno. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 607 042 889

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Domy w zabudowie bliźniaczej, centrum Piaseczna, 
tel. 501 482 997

DZIAŁKA REKREACYJNA 1950 M KW . OKOLICE 
MNISZEW- MAGNUSZEW, BLISKOŚĆ LASU. 
TEL. 500 701 785 

Mieszkanie w Piasecznie, 47 m kw., bezpośrednio, 
tel. 518 671 375

Działkę 1312 m kw., Nowa Iwiczna, tel. 794 565 480

Działkę budowlaną 6000 m kw, Dąbrówka, 850 zł/m kw, 
tel. 667 797 094

Ziemia rolna, w trakcie odralniania, 10 800m kw., Jaroszo-
wa Wola, przy głównej drodze, tel. 604 44 23 13

Nowy dom 144 m kw., działka 1100 m kw., Ustanów, 
tel. 502 344 309

Sprzedam 3 pokojowe – 47 m kw. - Wilczynek k/Baniochy, 
180 tys. bezpośrednio, tel: 517 453 889

Działki budowlane 800 - 1200 m kw. Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Grunt rolny 7 ha, możliwa zabudowa przy ulicy asfaltowej, 
koło Góry Kalwarii, bardzo tanio, tel. 728 928 901

Gospodarstwo koło Góry Kalwarii, dom 240 m kw., 1 ha, 
staw, cena: 550 tys., tel. 728 928 901

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Mieszkanie 51 m kw., Piaseczno, tel. 510 907 860

Duży umeblowany pokój. Gołków, tel. 530 095 682

Wynajmę mieszkanie 38 m kw., 2 pokoje, umeblowane, Pia-
seczno, Al. Róż, 1650 zł miesięcznie + opłaty licznikowe,
tel. 57 57 13 444

Dom 180 m kw., Piaseczno, tel. 601 330 180
 
Dwupokojowe, Al. Róż, Piaseczno, tel. 502 586 204

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Pokój 600 zł, współlokatora do pokoju 280 zł, 
Dąbrówka, tel. 667 797 094

Magazyny w Mrokowie, tel. 501 334 614

Kwatery, tel. 728 899 673

Pokój 2-osobowy (350+), 1-osobowy (550+) 
tel. 577 886 988

Wynajmę pokój z aneksem, Góra Kalwaria, tel. 509 952 583

Wynajmę halę 1000 m kw. lub inne propozycje, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Magazyny w Antoninowie, ochrona całodobowa, 
tel. 604 470 270, 604 470 370

Pawilon 28 m. kw., Piaseczno, , ul. Szkolna 13C, pawilon 
18A „Pod Kopułą”, tel. 509 86 72 38

NIERUCHOMOŚCI

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE - w każdym stanie technicznym i 
prawnym, może być do remontu, po spadkowe, zadłu-
żone, komornik, bezpośrednio - szybko i sprawnie, duże 
doświadczenie  GOTÓWKA DO RĘKI, tel. 575 969 758

Kupię około 3 arów gruntów, tel. 694 158 973

Kupie mieszkanie do remontu lub zadłużone, bezpośred-
nio, za gotówkę, tel. 512 939 790

USŁUGI

HYDRAULIK Z DOŚWIADCZENIEM I UPRAWNIENIA-
MI; AWARIE INSTALACJI I NOWE SIECI; PIASECZNO 
I OKOLICE, TEL. 605 079 907, 608 030 808

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
Tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i termino-
wo, gwarancja, www.dobrybrukarz.pl tel. 698 698 839

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

OGRODY, BRUKARSTWO - kompleksowo, 
www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Usługi stolarskie, meble na wymiar, tel. 721 595 328

Układanie kostki brukowej, utwardzanie terenów,  
tel. 607 126 607

Budowa domów, tel. 607 126 607

Dachy, Kominy, rynny, tel. 798 836 860

Docieplanie budynków, tel. 795 96 96 96

Dachy, tel. 601 310 413

Dachy – papą termozgrzewalną, obróbki, 
tel. 502 473 605

Glazura, gress, spieki, tel. 601 21 94 82

Posadzki epoksydowe (żywiczne), tel. 504 241 950

Hydraulik tel. 886 576 148

Wymieniłeś piec CO i nie wiesz co zrobić ze starym. 
Zadzwoń, przyjedziemy, zabierzemy, tel. 502 898 418

Automatyka do bram: przesuwnych, dwuskrzydło-
wych, garażowych –  sprzedaż, montaż, serwis, 
tel. 790 331 339

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

Wycinka drzew i pielęgnacja koron, alpinistycznie,
tel. 604 616 890

Elektryk, tel. 666 890 886

KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU 
TEL. 501 129 679

NAPRAWY AGD PRALKI LODÓWKI ZMYWARKI PIEKAR-
NIKI PŁYTY TEL. 511 204 952 

Malowanie, remonty, gładzie, tel. 665 708 757

Serwis AGD, pralki, zmywarki, piekarniki, Piaseczno, 
tel. 506 167 562 www.naprawy-agd.pl

Kuchnie, szafy, tel. 509 960 316

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998

Nawodnienia ogrodów, wykopy koparką łańcuchową, 
tel. 735 706 935

Czyszczenie powierzchni szklanych woda 
demineralizowaną, tel.  609 828 998

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej,
tel. 609 828 998

Ogrodnictwo, tel. 536 043 434

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Wycinka drzew metodą alpinistyczną, przycinanie 
gałęzi, tel. 668 031 229

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Malarskie, tel. 696 120 208

Hydraulik, tel. 535 872 455

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

Malowanie, gładź, remonty,  tel. 513 986 439 

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

Oczyszczanie działek, ogrodnicze 519874891

Posesja – naprawy, konserwacja, mycie, tel. 603 487 675

Malowanie dachów, tel. 798 836 860

Mycie dachów, elewacji, kostki, tel. 798 836 860

Tynki tradycyjne, gipsowe, tel.  604 415 352

Dachy-krycie,naprawa,podbitka. Tel. 530 248 771

Dachy-krycie naprawa, tel. 792 354 779

Krycie dachów naprawy konstrukcje drewniane i metalowe 
przeróbki budowlane. Ocieplenia poddaszy, tel. 603 308 185

Dachy-krycie,naprawa, tel. 792 354 779

Tynki, tel. 533 125 444

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji 
- kilkunastoletnie doświadczenie,  tel. 501 62 45 62

Budowa domów, tel. 730 358 998

Wylewki agregatem, styrobeton, tel. 668 327 588

Ocieplenia, elewacje, tel. 730 358 998

Ocieplenia pianą pur, tel. 668 327 588

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Remontowo - wykończeniowe, płytki, skuwanie tynków, 
zabudowy G/K, gładzie, malowanie i inne, tel. 510 959 457

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

Wykończenia wnętrz, tel. 787 726 963

 RÓŻNE 

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, 
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece 
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, bojlery, ka-
loryfery, akumulatory), tel. 502 898 418

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422

NAUKA 

Bezpłatne kursy  komputerowe i jęz.  angielskiego 
w ramach  środków UE w  Warszawie i  Piasecznie.  
Zadzwoń i zapisz się:  570 000 953 lub  napisz jezy-
ki- komputery@iro.com.pl  Organizatorem kursów  jest 
IRO Sp. z o.o. 

Świetlica Marzeń obok Szkoły Podstawowej nr 5 
w Piasecznie, tel. 571 373 118

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Matematyka – dojeżdżam, tel. 519 470 497

ZDROWIE I URODA 

Grupa wsparcia, tel. 571 373 118

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają fun-
dacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem duże, a 
także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione i wysteryli-
zowane. Przebywają w Piasecznie i okolicach. Chętnie po-
możemy przy doborze zwierzaka. Tel. w sprawie adopcji: 
503 069 502, 502 906 532, 604 531 952, 608 504 380

Gazeta Kurier Południowy poszukuje specjalisty ds. 
sprzedaży powierzchni reklamowej. Wymagania: 
umiejętność negocjacji, dobry kontakt z klientem, 
wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie 
na podobnym stanowisku mile widziane. Oferujemy 
wynagrodzenie stałe plus prowizja, pakiet medycz-
ny. Cv i list motywacyjny prosimy wysyłać na e-mail: 
a.staniszek@kurierpoludniowy.pl 

Blacharza, dekarza lub pomocnika, tel. 698 245 870

Pilnie poszukuję pracownika do obsługi klienta 
w szkółce drzew i krzewów, tel. 601 440 596

Firma Dawidczyk sp. j. zatrudni stolarzy i pomocników 
stolarzy w Kolonii Mrokowskiej, tel. 501 86 86 57

Blacharza-dekarza lub pomocnika. Tel. 698 245 870

Zatrudnię brukarzy i pomocników 602 114 307

SKUP AUTO, TEL. 503 031 014

Focus I - kombi, srebrna strzała, 2004r., 1.6 z LPG, kra-
jowy, przebieg tylko 199 tys. km.,  porządny-dobrze się 
prowadzi, nie bity, nowe sprzęgło i zawieszenie! Dwa 
komplety opon, cena do negocjacji, tel. 668 172 777

Kupię każde auto, gotówka, od ręki, tel. 510 210 692

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
GLAZURA, TERAKOTA TEL. 792 456 182  

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182

ELEWACJE TEL. 792 456 182

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, 
tel. 784 363 960

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705 

ANTENY TV/SAT - MONTAŻ – SERWIS, TEL. 502 129 161

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa 
tel. 603 375 875

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Autoserwis - oleje, opony,hamulce. Tel. 696 319 521 

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
Tel. 602 238 620

Angielski indywidualnie, Piaseczno i okolice, 30zł/h 
tel. 571 373 118

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547

Szczeg

SPRZEDAWCA DO SKLEPU W MROKOWIE, 
tel. 502 251 356

Kierowcę C+E kraj pon-pt., tel. 692 427 517

R E K L A M A

R E K L A M A
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Wybrano konstancińską
radę seniorów
KONSTANCIN-JEZIORNA Kilka dni temu odbyły się wybory do Rady Se-

niorów Gminy Konstancin-Jeziorna. W radzie, która będzie miała cha-

rakter doradczy i konsultacyjny, zasiądzie 12 osób

 Dziewięciu seniorów zasiadało w radzie poprzedniej kadencji. Teraz gremium 
uzupełniły trzy nowe osoby. Wszyscy mieli wcześniej minutę na prezentację i 
przekonanie do siebie obecnych na sali wyborców. Ostatecznie do rady wybra-
no: Danutę Błeszyńską, Celinę Łuszczyńską, Marię Matejak, Annę Mrówkę, Wandę 
Pindelską, Przemysława Rogalskiego, Krystynę Siemiątkowską, Marka Szewczy-
ka, Bożenę Zwolińską, Witolda Biernackiego, Teresę Sendor i Marka Skoneckiego.
 A już w środę 6 marca w sali posiedzeń urzędu gminy przy ul. Piaseczyń-
skiej 77 odbędzie się inauguracyjne posiedzenie rady seniorów drugiej ka-
dencji. Podczas spotkania zostanie wybrany przewodniczący oraz dwójka wi-
ceprzewodniczących. Początek spotkania o godz. 13.

TW

Rada seniorów podejmuje różnego rodzaju inicjatywy, 

reprezentując osoby powyżej 60. roku życia

Trwają przygotowania do poszerzenia
drogi z Piaseczna do Góry Kalwarii
PIASECZNO GDDKiA przygotowuje się do rozbudowy DK79 na odcinku od Piaseczna do 

obwodnicy Góry Kalwarii. Jako pierwszy zostanie poszerzony odcinek od ul. Energe-

tycznej do ulicy Syrenki w Piasecznie. Kiedy to nastąpi?

 Przebudowę DK79 Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad będzie chciała rozpocząć od 
usunięcia tzw. wąskiego gardła, a 
więc nieprzyjemnego dla kierowców 
odcinka drogi od ul. Energetycznej 
do ul. Syrenki (to właśnie tam, za-
raz za wiaduktem, zaczyna się lewo-
skręt w kierunku Konstancina-Je-
ziorny). Projekt przebudowy tego od-
cinka przygotowała za około 100 tys. 

zł gmina Piaseczno i miała go do-
starczyć GDDKiA w styczniu. Do-
kumenty jednak do generalnej dyrek-
cji nie dotarły. - Jak tylko je otrzyma-
my, przystąpimy do  przygotowania 
dokumentacji do przetargu i ogło-
simy postępowanie na wybór wyko-
nawcy, który zrealizuje to zadanie 
– informuje Małgorzata Tarnowska, 
rzeczniczka warszawskiego oddzia-
łu GDDKiA. Z informacji, które uzy-
skaliśmy z gminnego wydziału infra-
struktury i transportu publicznego 
wynika, że przekazanie projektu na-
stąpi najpóźniej do końca marca.

Najpierw przebudują wiadukty

 Tymczasem, w okresie od maja 
do końca roku (najprawdopodob-
niej), firma PGNIG Termika ma 

przebudować dwa znajdujące się 
nad Puławską wiadukty, aby możli-
we było dołożenie trzeciego pasa ru-
chu w obydwu kierunkach, chodni-
ka oraz ciągu rowerowego. Kiedy to 
już nastąpi, do akcji wkroczy GDD-
KiA. - Na razie za wcześnie, aby po-
dawać konkretne terminy rozpo-
częcia i zakończenia tej inwesty-
cji – mówi Małgorzata Tarnowska. 
- Jest po prostu zbyt wiele niewia-
domych. Nie wiemy chociażby, jaki 
będzie przebieg postępowania prze-
targowego. Czy wpłyną oferty, a jeśli 
tak, to czy będą one zgodne z wyma-
ganiami, jakie kwoty zaoferują po-
tencjalni wykonawcy, czy będą od-
wołania. Plan jest taki, by rozpocząć 
roboty, gdy Termika zakończy swo-
je prace, a więc prawdopodobnie w 
2020 roku.

Do Góry Kalwarii 

najwcześniej za 6 lat

 Drugi etap rozbudowy DK 79 obej-
mie odcinek od skrzyżowania przy La-
minie do obwodnicy Góry Kalwarii, któ-
ra będzie zaczynać się w Kątach. Z na-
szych informacji wynika, że warszawski 
oddział GDDKiA przygotowuje właśnie 
aneks do „Programu inwestycyjnego dla 
rozbudowy DK79”. W związku z wyso-
kim kosztem zadania, które oszacowano 
na blisko pół miliarda złotych, pojawiła 
się konieczność podzielenia go na krótsze 
odcinki „celem zapewnienia finansowa-
nia dla realizacji inwestycji w przyszłości”. 
 - O szczegółach będzie można mówić 
po podpisaniu aneksu do Programu in-
westycyjnego i przygotowaniu harmo-
nogramu zadania – dodaje Małgorza-
ta Tarnowska.

Jak wszystko dobrze pójdzie przebudowa piaseczyńskiego 

odcinka DK79 rozpocznie się w 2020 roku

Przebudowa 450-metrowego 

odcinka ul. Puławskiej 

od Energetycznej do Syrenki 

zacznie się prawdopodobnie 

w przyszłym roku

Czerwone światło dla tuneli 
w Nowej Iwicznej i Piasecznie
PIASECZNO/LESZNOWOLA Starostwo wycofało się ze współpracy z PKP PLK, która miała za-

owocować wybudowaniem tuneli pod przejazdami kolejowymi w ul. Krasickiego i Jana 

Pawła II. Zamiast tego zlecono analizę ruchu drogowego na terenie powiatu, która ma 

być podstawą do określenia priorytetów inwestycyjnych w zakresie drogownictwa

 Planowane tunele miałyby od-
korkować zarówno Nową Iwiczną, 
jak i rejon targowiska w Piasecznie, 
gdzie niedługo zacznie działać Cen-
trum Edukacyjno-Multimedialne. 

Niestety, wszystko wskazuje na to, 
że w najbliższym czasie bezkolizyj-
ne skrzyżowania z linią kolejową nie 
powstaną. Początkowo mówiło się o 
tym, że inwestycję ma zrealizować 
powiat piaseczyński przy współpra-
cy z PKP PLK. Wszytko miało za-
cząć się od podpisania stosowne-
go porozumienia, którego projekt 
– po ponad półrocznym oczekiwa-
niu – PKP przesłały do starostwa 
powiatowego w grudniu ubiegłe-
go roku. Zaczęto analizować zapisy 
dokumentu, które – jak stwierdzo-
no – były niekorzystne dla powia-
tu. Kolejarze założyli, że ich wkład 
w obydwie inwestycje (tunele w Pia-
secznie i Nowej Iwicznej) będzie na 
stałym poziomie i wyniesie łącznie 
niecałe 5,9 mln zł (są to środki unij-
ne, przeznaczone  na likwidację nie-

bezpiecznych skrzyżowań linii ko-
lejowych z drogami). Resztę – czy-
li według kosztorysów w sumie pra-
wie 20 mln zł - miałby wyłożyć po-
wiat. Poza tym na samorządzie spo-
czywałaby cała odpowiedzialność 
za inwestycję, która musiałaby zo-
stać zrealizowana do końca 2022 
roku. Dlatego też podczas sesji, któ-
ra odbyła się 24 stycznia, radni zde-
cydowali o wycofaniu się ze współ-
pracy z PKP PLK. Stosowne pismo 
w tej sprawie zostało wysłane do ko-
lejowej spółki dzień później. Zapy-
taliśmy starostę Ksawerego Guta 
czy oznacza to, że tunele w Nowej 

Iwicznej i Piasecznie w ogóle nie po-
wstaną? - Na razie wycofaliśmy się 
ze współpracy z PKP PLK – mówi 
Ksawery Gut. - Dwa tygodnie temu 
zleciliśmy analizę ruchu drogowego 
na terenie powiatu. Ma ona zawierać 
scenariusze odpowiadające na pyta-
nie, z jakich dróg będą korzystali kie-
rowcy po wybudowaniu tras S7 i S2. 
Ta analiza wyznaczy nam dalsze kie-
runki rozwoju dróg na terenie powia-
tu. Da nam też odpowiedź na pyta-
nie, czy tunele drogowe w ul. Jana 
Pawła II i ul. Krasickiego rzeczywi-
ście będą za kilka lat potrzebne. 

TW

Plany budowy tuneli w Nowej Iwicznej i Piasecznie na razie 

zostały odłożone na półkę

Analiza ruchu drogowego 

na terenie powiatu ma 

zostać opracowana do 

połowy roku

PIASECZNO

Spotkanie z twórcami komiksu
 W środę 6 marca w Domu Kultury przy ul. Kościuszki 49 odbędzie się spo-
tkanie z twórcami komiksu pt. „Jeden do jednego”, który opowiada o podziem-
nych rozgrywkach piłkarskich na terenie Piaseczna w latach okupacji. Sebastian 
Sęk i Maciej Zadrąg opowiedzą o swoim pomyśle i etapach pracy nad wolumi-
nem. Podczas spotkania, które rozpocznie się o godz. 19, będzie można otrzy-
mać bezpłatny egzemplarz komiksu. 
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Będzie lepsza woda 
i szczelniejsza kanalizacja
GÓRA KALWARIA W środę Zakład Gospodarki Komunalnej zawarł umowę 

na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w centrum miasta

 Wodociąg i kanalizacja mają zostać przebudowane m.in. wzdłuż ulic Pijar-
skiej, Grójeckiej, Wojska Polskiego i al. Wyzwolenia.  Dzięki tej inwestycji po-
prawi się jakość wody dostarczanej mieszkańcom i zmniejszy się awaryjność 
wodociągów w rejonie centrum. Z kolei modernizacja wyeksploatowanej sie-
ci kanalizacyjnej poprzez zastosowanie nowoczesnych, szczelnych kanałów 
sprawi, że zostanie wyeliminowane ryzyko wycieków. Wykonawca przygo-
tuje dokumentację projektową, uzyska decyzje i pozwolenia niezbędne do 
rozpoczęcia prac oraz przeprowadzi roboty budowlane. Po wszystkim zajmie 
się także odbiorami. Zadanie ma zostać wykonane do 30 kwietnia przyszłego 
roku i  kosztować niemal 9 mln zł bez podatku VAT. 

TW

Od lewej: prezes ZGK Roman Bugaj, burmistrz Arkadiusz 

Strzyżewski i właściciel firmy wykonawczej Piotr Jagiełło

KONSTANCIN-JEZIORNA

Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 W piątek 1 marca w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych w Konstancińskim Domu Kultury zostanie wyświetlony fi lm do-
kumentalny pt. „Żołnierze wyklęci”. Seans poprzedzi wprowadzenie Witolda 
Rawskiego, koordynatora Konstancińskiego Klubu Historycznego. Początek o 
godz. 18, wstęp wolny.

TW

TW
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